Kinda Lärcentrum
Kommunal vuxenutbildning

Fylls i av skolan

Mottagningsdatum (ååmmdd):

Ansökan till kommunal vuxenutbildning
Ansökan gäller för perioden
☐ Vårterminen: 20

Motagarens signatur:
Obligatoriska dokument som jag skickar med i ansökan:

☐ Höstterminen: 20

☐ Betyg från tidigare utbildningar
☐ Personbevis för studier

Personuppgifter sökande
Personnummer

Hemkommun (där du är folkbokförd)1

Efternamn

Förnamn

C/O

Postadress

Postnummer

Postort

Hemtelefon (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post

Nationalitet

Sökta kurser/sökt utbildning

Poäng

Ort/utbildningsanordnare

1.
2.
3.
4.
5.

Fylls i av skolan
Anmälan behandlad (ååmmdd)

Beslut

☐ Beviljas
☐ Beviljas med villkor:
☐ Avslås

Motivering:

Rektors underskrift

1

Obs! Sökande som inte är folkbokförda i Kinda kommun ska skicka ansökan till sin hemkommun

1

Syfte med studierna

Studiemedel

Ange ett alternativ

Om jag blir antagen kommer jag att ansöka

☐ Jag har en individuell studieplan och vill fortsätta läsa enligt den

om studiemedel från CSN

☐ Jag behöver studera för att få grundläggande behörighet för högskolestudier

☐ JA

☐ Jag behöver särskild behörighet för en specifik utbildning

☐ NEJ

☐ Jag vill studera för att kunna söka arbete/fortsätta mitt nuvarande arbete
☐ Annan orsak:

Nuvarande och tidigare arbetserfarenheter och studier
Nuvarande sysselsättning
☐ Arbete

☐ Heltid

☐ Deltid

Arbetsplats:

☐ Studier

☐ Heltid

☐ Deltid

Skola/utbildning:

☐ Arbetssökande

☐ Heltid

☐ Deltid

☐ Registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlingen sedan(ååmmdd):
☐ Annat:

Tidigare utbildningar (flera val är möjliga)
Utbildningar i Sverige

☐ Svensk grundskola (9år)/Grundläggande vuxenutbildning
☐ Gymnasieutbildning mindre än 2 år
☐ Gymnasieutbildning mer än 2 år
☐Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

☐ Slutbetyg/examensbetyg
☐ Slutbetyg/examensbetyg
Kurs:

☐A

☐B

☐C

☐D

☐ Folkhögskola

Utbildning:

Antal år:

☐ Yrkeshögskola

Utbildning:

Antal år:

☐ Högskola/Universitet

Utbildning:

Antal år:

Utbildning i annat land än Sverige

Utbildning/inriktning

Land:

Antal år:

Övriga upplysningar
Är det något annat som skolan behöver veta om dig kan du ange detta här

Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden.

Datum

Sökandens underskrift

Ansökan med kopior på betyg samt personbevis sänds till: Kinda Lärcentrum, Storgatan 9, 590 38 KISA
Obs! Sökande som inte är folkbokförda i Kinda kommun ska skicka ansökan till sin hemkommun
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Läs detta innan du fyller i ansökan…
Kan jag söka till kommunal vuxenutbildning?
Du kan söka till kommunal vuxenutbildning från
höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan vara
yngre än 20 år men då måste du ha ett slutbetyg,
studiebevis eller examensbevis från gymnasiet.
Vem blir antagen till utbildning?
Alla som söker en kommunal vuxenutbildning blir
inte antagna eftersom resurserna är begränsade.
Kinda kommuns antagningsråd fattar beslut om vilka
som ska antas till utbildning ut ifrån
Vuxenutbildnings-förordningen (SFS 2011:1108)
princip om att den med kort tidigare utbildning skall
prioriteras.
Du som fyllt 20, som inte har slutfört
grundskolan/motsvarande och som söker till
grundläggande vuxenutbildning beviljas i princip
alltid studier om du saknar de kunskaper som
utbildningen syftar till att ge och du bedöms ha
förutsättningar att klara utbildningen. (se Skollagen,
kap 20, §11)
Du som har en gymnasieexamen från ett
yrkesprogram i gymnasieskolan har rätt att delta i
gymnasial vuxenutbildning för att få grundläggande
behörighet för högskolestudier om du saknar sådana
kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har
förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och
i övrigt uppfyller föreskrivna villkor (till exempel
förkunskapskrav). (se Skollagen, kap 20, §§19-20)
Hur hittar jag utbildningarna?
Utbildningarna kan du hitta på Kinda kommuns
hemsida eller via vuxenstudera.nu som är en
hemsida för vuxenutbildningen i hela Östergötland.
Du kan också kontakta studievägledaren för hjälp
med att hitta utbildningar som passar dina intressen
och förkunskaper. Studievägledaren hjälper också till
med bedömning av betyg för behörigheter och
informerar om olika utbildningsvägar och
studiemedel (CSN).

Du kan också ladda hem en ansökningsblankett på
Kinda kommuns hemsida. Fyll i blanketten, skriv
under och lämna/skicka den till Kinda Lärcentrum,
Storgatan 9, 59038 Kisa. Du ska alltid bifoga kopia på
alla betyg och ett personbevis för studier.
Personbeviset beställer du från Skatteverket.
Du som bor i annan kommun men vill läsa i Kinda
kommun ska först kontakta din egen kommun för att
göra ansökan den vägen.
När är sista ansökningsdag?
15 maj för studier som startar på hösten, 15
november för studier som startar på våren.
Sena ansökningar placeras i reservkö.
Kostar det något att studera?
Utbildningen inom kommunal vuxenutbildning är
kostnadsfri. Som vuxenstuderande får du dock själv
bekosta kurslitteratur och annat studiematerial.
Hur ordnar man sin studieekonomi?
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och
gymnasial nivå berättigar oftast till studiemedel
(bidrag och lån) via CSN. Är du under 20 år kan du
vara berättigad till studiehjälp (studiebidrag).
Kontakta CSN eller studievägledaren på Kinda
Lärcentrum för mer information.
Bra länkar:
Ladda ner ansökningsblankett, läsa mer om
kommunal vuxenutbildning i Kinda kommun:
http://kinda.se/larcentrum
Beställa personbevis för studier:
http://www.skatteverket.se/privat/blanketter/bestal
lablanketter.106.71004e4c133e23bf6db8000117673
.html
Hitta vuxenutbildning i hela Östergötland:
http://www.vuxenstudera.nu/

Hur ansöker jag?
Du ska alltid lämna din ansökan till vuxenutbildning
till din hemkommun – alltså den kommun där du är
folkbokförd. Detta gäller även om du vill studera i en
annan kommun.

Kontaktuppgifter:

Du som bor i Kinda kommun kontaktar
studievägledaren på Kinda Lärcentrum, tel 049419270 för att boka tid för att göra ansökan och
studieplanering.

CSN 0771-276000

Kinda Lärcentrum 0494-19220
larcentrum@kinda.se
Studie- och yrkesvägledare 0494-19270
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